
 

 

 
 

Persbericht  
 

Achmea rondt uitgifte €750 miljoen obligatielening succesvol af 
 
Zeist, 18 mei 2020 – Achmea B.V. heeft de uitgifte van €750 miljoen Senior Unsecured Notes (de 
“Notes”) succesvol afgerond. De obligatielening heeft een looptijd van 7 jaar (uiterste 
aflossingsdatum: 26 mei 2027) en zal worden aangewend voor de aflossing van de in november 2020 
aflopende 2,5% €750 miljoen Senior Unsecured obligatielening. 
 
De Notes zijn geprijsd op 185 basispunten boven de zevenjaars midswap rate en de coupon op de 
Notes bedraagt 1,5%. De obligatielening heeft een verwachte rating van BBB+ door S&P en A- door 
Fitch en zal worden genoteerd aan Euronext Dublin. De obligatielening is geplaatst door een syndicaat 
bestaande uit de volgende banken HSBC, MUFG, Société Générale, NatWest Markets, ING en ABN 
Amro.  
 
Michel Lamie, lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer van Achmea: “De transactie is 
zeer goed ontvangen en ruim 2 keer overtekend. Aan de uitgifte hebben meer dan 100 beleggers 
deelgenomen. Het is wederom een blijk van vertrouwen van beleggers in Achmea.” 
 
 

 
 
Voor meer informatie: 
 
Media:        Investor Relations: 
Marco Simmers      Hans Duine  
06 - 53 43 87 18     06 - 82 10 50 97 
marco.simmers@achmea.nl     hans.duine@achmea.nl  

 
Over Achmea 
Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van bekende verzekeraars, zoals Centraal Beheer, Interpolis en 
Zilveren Kruis. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland (ongeveer 14.000 medewerkers). 
Achmea heeft een coöperatieve achtergrond waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en 
aandeelhouders in balans zijn. Klanten van Achmea legden in 2019 circa €20 miljard aan premiegeld in. Achmea 
is in Nederland marktleider op het gebied van schade- en zorgverzekeringen. Ook biedt het 
inkomensverzekeringen en met Centraal Beheer APF een goed inkomen voor later. Vermogensbeheerder 
Achmea Investment Management heeft €179 miljard aan beheerd vermogen. Via onder meer Centraal Beheer 
en Woonfonds biedt Achmea hypotheken. Naast Nederland is Achmea ook internationaal actief in Turkije, 
Griekenland, Slowakije, Australië en Canada. www.achmea.nl 
 
Deze aankondiging is uitgegeven door Achmea B.V. en bevat informatie die gekwalificeerd is of kan worden 
gekwalificeerd als voorwetenschap voor de doeleinden van artikel 7 van de EU Market Abuse Regulation. 

mailto:marco.simmers@achmea.nl
mailto:hans.duine@achmea.nl
http://www.achmea.nl/

